
akce označená tímto symbolem      se koná jinde ne� v Motyčkovic klice na Horské
na akci označenou tímto symbolem        je nutné přihlásit se předem

akce označená tímto symbolem         je se vstupným nebo cenou

sobota 1. října 2022 - 14 a� 19 hodin

Jablíčkování vol. IV
Oslava podzimu v Klice s blízkými i zvědavými při kávě, čaji

či domácím štrúdlu – přijďte ochutnat “novou” Kliku!  
I letos chystáme něco nového v Klice, rádi bychom proto

nastartovali školní rok právě tradičně – tedy Jablíčkováním.
 

pátek a� neděle 14. - 16. října 2022 

Podzimní IMPRO-workshop s Kačkou
Víkendový workshop pro všechny, kteří chtějí poznat, za�ít
a ochutnat kouzlo divadelní improvizace. Pro všechny, kdo

tou�í objevovat sami sebe, svou spontánnost a hledat, jak být
napojen na sebe i druhé. Pro všechny, které láká divadelní

improvizace nebo improvizace v �ivotě.
 

neděle 16. října 2022 - 10 a� 16 hodin

Dýňová neděle na náměstí
Ji� tradiční dýňový speciál, na kterém se pobavíte, ochutnáte

spoustu dobrot nejen z dýní a vychutnáte si neděli v centru
města. Dílny a tvořivé aktivity nejen pro děti pro vás

chystáme právě my! 
 

sobota 22. října 2022 od 10 do 22 hodin

KLIKA VŠEM! aneb slavíme 15 let!
Klika slaví 15 let a vy u toho nesmíte chybět!
Těšit se spolu s námi mů�ete na tvořivé dílny, disciplíny,

zahradní hry, divadlo pro děti a tak dále! 
... více informací se dozvíte na našem webu!

 
Program stále ještě ladíme, ale těšit se mů�ete třeba na:

Dřevěné divadlo Honzy Hrubce, plechové pohádky od
Divadla Kordula, odpolední hudbu ke kávě od Pavla a Lucky
Novákových - tenor saxofon +klavír, vystoupení DFS Jizerka
a třeba i koncert skupiny Jarret ... a na doprovodný program
v podobě výstavy (dnes u� historických) kostýmů, fotokoutků
i míst, kde mů�ete shlédnout kliková videa či se dohledat na

fotkách, lesní bojovka, "tombola" o zajímavé ceny... 
no bude to DEN PLNÝ KLIKY! 

 
   WWW.MOTYCKOVICKLIKA.CZ
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